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1. ÚVOD 

Zaměstnavatelé jsou si dnes většinou již dobře vědomi toho, že nejdůležitějším atributem 

(aktivem) není pro firmu hmotný majetek. Žijeme v době neustálých změn. Tím nejcennějším 

současné firmy se stávají lidé, zaměstnanci, kteří firmě pomáhají dosahovat vytýčené cíle, 

naplňovat vize, posouvají firmu k žádoucímu zisku a upevňují její pozici mezi konkurenty. 

Právě schopní zaměstnanci začínají být dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodou. Jsou 

připraveni na změny a dokážou se s nimi rychle a efektivně vyrovnat. Celý úspěch organizace 

je postaven na úsilí a motivaci lidí, kteří v ní pracují. 

Manažeři rozhodují o tom, jací zaměstnanci budou pro firmu pracovat. Zda jejich příchod 

bude pro firmu v konečném důsledku efektivní a zvýší výkonnost organizace. Oni i 

personalisté mají logicky snahu mezi uchazeči na trhu práce hledat pro určitou práci toho 

nejvhodnějšího člověka se znalostmi, dovednostmi, schopnostmi i vlastnostmi, jež jsou 

nezbytné pro vykonávání dané profese, uměním spolupráce a ochotou se dále rozvíjet, 

pracovat na sobě.  

Není však jednoduché najít pro danou pozici již „hotového člověka“. Zcela ideální 

kandidát, který by svým profilem, odborností, zkušenostmi a schopnostmi vyhovoval, se 

objeví málokdy. S příchodem nového zaměstnance a jeho začleněním do firmy se tedy zcela 

jistě vyskytne otázka jeho dalšího vzdělávání a to nejen bezprostředně po nástupu do firmy 

v období tzv. orientace, kdy se nováček adaptuje a postupně seznamuje s organizací. 

V každém pracovním kolektivu jsou také dlouhodobí zaměstnanci, u nichž personalisté 

hledají informace o úrovni jejich vzdělání, schopností a dovedností, analyzují je a definují 

spolu se zaměstnanci cíle, jejichž prostřednictvím odstraní mezery mezi současností a 

budoucností nebo se zaměří na rozvoj správným směrem. Je to obdoba toho, co na podobné 

bázi probíhá u firmy, která tvoří svůj podnikatelský záměr a zvažuje, kde se nachází a kde by 

se po určitém čase nacházet chtěla.  

Zvýšené nároky na osobnostní rozvoj, ať už v oblasti znalostí či dovedností, s sebou nese 

každá profese. V dnešní době je neustále nutné průběžně si obnovovat odborné znalosti, 

dovednosti i způsobilosti v souladu s aktuálními vědeckými poznatky i rozvojem daného 

oboru. Avšak ani po důsledném a pravidelném zvyšování úrovně odborných znalostí a 

dovedností úsilí v oblasti vzdělávání nekončí. [31] Na pracovníky jsou kladeny stále vyšší 

nároky na rozvoj tzv. měkkých dovedností.  
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Jednou z nejdůležitějších měkkých dovedností je schopnost komunikovat. Umění 

komunikace je důležité, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. Mluvíme-li o měkkých 

dovednostech, jde vždy o lidi a jejich vzájemné vztahy. Měkké dovednosti se přitom týkají 

toho, jak spolupracovat. Ve firmách, které dbají na rozvoj měkkých dovedností, vládne i vyšší 

spokojenost pracovníků. [16] 

Pro existenci firmy je velmi důležitou osobou klient, zákazník, ať už ve službách nebo 

v obchodě. Proto pro každého zaměstnance, který je ve styku se zákazníky, vyplývá nutnost 

osvojovat si také širokou paletu komunikačních dovedností. Tyto dovednosti využije při 

efektivním vedení telefonátů, při komunikaci s různými typy lidí a při řešení nejrůznějších 

situací, které každodenní kontakt se zákazníky přináší. V organizaci platí, že neprodává pouze 

prodavač nebo obchodní zástupce či reprezentant firmy, ale prodávají všichni zaměstnanci 

tím, jak vystupují, jak komunikují se zákazníky. Pokud je kdokoliv ze zaměstnanců 

v telefonickém nebo osobním kontaktu k zákazníkovi nevstřícný či přímo nepříjemný, může 

zákazníka odradit a ten odejde, aniž by následně došlo k setkání přímo s prodejcem firmy, 

zpravidla již v komunikaci a prodeji zkušeném a proškoleném.  

Ve své práci jsem se rozhodla věnovat tématu rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, protože 

z pozice účastníka na trhu práce a rovněž z pozice zaměstnance vnímám, jak je v našem 

rychle měnícím se světě důležité celoživotní vzdělávání. Nelze si nevšimnout, jak se mění 

nároky na pracovní pozice, na uchazeče o zaměstnání i na samotné zaměstnance. Velký tlak je 

v tomto směru také vyvíjen na absolventy škol, ženy po mateřské dovolené i na lidi relativně 

krátce před důchodem. 

Cílem mé bakalářské práce je analýza vzdělávání v konkrétní menší firmě.  Zaměřuji se na 

zjišťování, zda dosavadní vzdělávání zaměstnanců firmy Atlas Trade s.r.o. probíhá dle 

skutečných potřeb firmy, nebo je zde prostor pro změnu. V závěru práce vyhodnocuji 

výsledky své analýzy dosavadního vzdělávání a navrhuji konkrétní vzdělávání a některá 

doporučení. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ROZVOJE A VZD ĚLÁVÁNÍ 
ZAM ĚSTNANCŮ 

V této kapitole se zabývám teoretickými východisky vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. 

Uvádím zde vzdělávání coby součást personální práce jakožto “jedné z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících oblastí řízení organizace“. [14] V dalších podkapitolách předkládám náhled 

grafů z Českého statického úřadu o vzdělávání v České republice, také se zmiňuji o podpoře 

vzdělávání v rámci Zákoníku práce.  

 

2.1. Personální práce 

„Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, 

co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, formování, 

fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, 

spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž 

jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje.“ [14, 

str.13] 

 

2.2. Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských 
zdrojů 

V literatuře i v praxi se v souvislosti s řízením lidí v organizaci setkáváme s termíny jako 

personální práce, personalistika, personální administrativa (správa), personální řízení či 

řízení lidských zdrojů. Uvedené termíny bývají často považovány za synonyma, ale není 

tomu tak. Některé z nich označují rozdílné vývojové fáze, resp. rozdílné koncepce personální 

práce. Jako nejobecnější označení pro tuto oblast řízení organizace se obvykle používají 

termíny personální práce či personalistika. A to bez ohledu na to, o jakou vývojovou fázi 

tohoto řízení se jedná. Personální administrativa (správa) představuje historicky nejstarší 

pojetí personální práce, jež chápalo personální práci jako službu, která zajišťovala práce 

spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, uchováváním a aktualizací zaměstnaneckých 

dokumentů. Personální řízení se jako koncepce personální práce začalo objevovat již před 

druhou světovou válkou v podnicích s dynamickým a progresívním vedením, orientovaných 
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na expanzi, na ovládnutí co největší části trhu a eliminaci konkurence. Hledání konkurenčních 

výhod zahrnovalo i pečlivě vybraný, zformovaný, organizovaný a motivovaný pracovní 

kolektiv podniku. Řízení lidských zdrojů představuje nejnovější koncepci, stává se jádrem 

řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitější úlohou všech manažerů. 

Vyzdvihuje se význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího výrobního vstupu a 

motoru činnosti organizace. [14] 

 

2.2.1. Personální řízení 

Podstatou personálního řízení je řízení lidí takovým způsobem, který vede ke zvýšení 

výkonnosti organizace. Jako takové je záležitostí všech manažerů a vedoucích týmů. 

Personalisté musí podstatnou měrou k tomuto procesu přispívat tím, že jej zdokonalují a 

rozvíjejí, rovněž poskytují rady, pomoc a služby. [1]  

V pojetí Stýbla [20] personální řízení hledá a nachází nové podněty, potřebu prosazovat a 

uplatňovat nový vztah k pracovníkům. Ke zvýšení tolik potřebné iniciativy a angažovanosti 

lidí ve firmách vedou pružnost, kreativita, možnost seberealizace, otevřená komunikace, 

motivační působení a především decentralizace a posílení odpovědnosti a pravomocí. Podle 

nového strategického přístupu, kdy „mluvíme s partnery (zákazníky, dodavateli apod.) stejnou 

řečí“, zaměstnanci nečekají na příkazy, ale jednají proaktivně.  

 

2.2.2. Řízení lidských zdrojů 

Věnovat pozornost lidským zdrojům znamená nejen přijímat vhodné zaměstnance a 

udržovat si je ve firmě, ale také získávat je pro společnou věc, vytvářet příznivé podmínky pro 

jejich práci, vhodné pracovní uplatnění, odborný růst i osobní uspokojení, a budovat firmu 

jako lidskou pracovní komunitu, tj. společenství spolupracujících jedinců, usilujících o účinné 

a kultivované dosažení firemních cílů. [4]  

Tureckiová [22] uvádí, že hovoříme-li o řízení lidí ve firmě, máme na mysli především 

řízení pracovního výkonu jednotlivců a skupin vedoucí k rozvíjení výkonnosti a udržení 

konkurenceschopnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých částí.  
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2.3. Rozvoj a vzdělávání 

2.3.1. Vzdělávání v podnicích ČR dle Českého statistického úřadu 

Možnost náhledu, jak je vzdělávání realizováno v podnicích v celé České republice, nabízí 

Český statistický úřad. Myslím, že tyto informace jsou velmi zajímavé pro obecnou 

představu, proto zde uvádím alespoň jejich malou část a to: 

- Počet podniků poskytujících a neposkytujících další odborné vzdělávání (DOV) 

- Počet podniků poskytujících a neposkytujících DOV podle velikosti podniku 

- Pracovní doba strávená na kurzech podle oboru vzdělávání 

Grafy zobrazují další odborné vzdělávání, které se obecně prolíná veškerými formami 

vzdělávání a zahrnuje v našich podmínkách zásadně dvě kategorie, a to odborné vzdělávání 

zaměstnanců a vzdělávání dospělých. Odborné vzdělávání zaměstnanců chápeme jako proces 

zvyšování a zdokonalování profesních znalostí a dovedností organizovaný zaměstnavateli pro 

vlastní zaměstnance, a to včetně povinných školení vyplývajících ze zákonných norem. 

Podmínkou tohoto typu vzdělávání je skutečnost, že musí být předem plánováno a 

organizováno s konkrétním vzdělávacím cílem. (Data byla zveřejněna dne 13. 3. 2008 a jsou 

platná ke dni zveřejnění publikace ČSÚ.) [26] 

 

 

Obr. 2.1: Počet podniků poskytujících a neposkytujících DOV podle ČSÚ [26] 
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Obr. 2.2: Počet podniků poskytujících DOV podle velikostních skupin podle ČSÚ [26] 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Pracovní doba strávená na kurzech DOV podle oborů vzdělávání podle ČSÚ 

[26] 
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2.3.2. Vzdělávání v legislativě 

V legislativě se věnuje vzdělávání a rozvoji zaměstnanců Zákoník práce, respektive 

Zákon č. 262/2010 Sb.: Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Tato péče 

zahrnuje zejména zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování 

kvalifikace a zvyšování kvalifikace. [27] 

Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání 

bez kvalifikace a který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo 

na nový druh práce. Absolventům škol zabezpečí přiměřenou odbornou praxi k získání 

praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce. [27] 

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce, 

zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, též její získání nebo rozšíření. 

Jde o studium, vzdělávání, školení nebo jinou formu přípravy k dosažení vyššího stupně 

vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. [27] 

 

2.3.3. Rozvoj a vzdělávání 

Hroník [10] popisuje pojmy učení (se), rozvoj, vzdělávání a upozorňuje na prolínání i 

záměnu pojmů:  

Učení (se): proces změny, který zahrnuje nové vědění i nové konání. Učíme se nejen 

organizovaně, ale i spontánně. Učíme se, i když se nevzděláváme. 

Rozvoj: dosažení žádoucí změny pomocí učení (se). Rozvoj obsahuje záměr, který je 

podstatnou částí rozvojových programů. 

Vzdělávání: jeden ze způsobů učení (se), organizovaný způsob učení. Při koncipování 

vzdělávání ve firmě postupujeme systematicky. 
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Obr. 2.5: Vztah učení, rozvoje a vzdělávání podle Hroníka [10, str. 31] 

 

U většiny oborů je dosahování kvalitních výsledků podmíněno neustálým učením, 

rozšiřováním a získáváním nových obzorů, konfrontováním vlastních názorů s realitou a 

názory kolegů a v neposlední řadě poznávání a rozvíjení vlastní osobnosti. 

Některé charakteristiky může člověk získat přirozeně nebo pouhým sbíráním zkušeností, 

jiných dosáhne jen prostřednictvím odpovídajícího vzdělání. (Časopis Ekonom) [31] 

 

Pojetí toho, co se vlastně skrývá pod pojmem „personální rozvoj“ je velmi rozdílné. 

Personální rozvoj vychází především z následujících základních myšlenek: 

- lidé se mohou změnit, 

- lidé se chtějí  změnit,  

- v lidech je něco, co lze rozvíjet. 

Mnoho z úspěšných manažerů uvádí jako hnací sílu jejich osobního rozvoje určité klíčové 

situace v profesním prostředí. Jejich spojujícím znakem je výzva, která se v nich skrývá. 

Kupodivu nemluví na prvním místě o absolvování vynikajícího tréninku či účasti na 

konferenci. Spíše můžeme říci, že personální rozvoj je cílené připravování výzev. Faerber  [7]  

Němec [17] uvádí, že vzdělávání pracovníků zahrnuje celou škálu odborné přípravy, která 

je často velmi specifická a v různých organizacích různá. Některé stránky odborného 

vzdělávání jsou stanoveny i zákonem. 
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Management znalostí rozlišuje dvě základní skupiny znalostí, a to explicitní znalosti, což 

jsou formalizované znalosti, informace, např. fakta o prodeji, nákladech, trzích nebo 

zpracované postupy – manuály a pravidla a tiché znalosti - tacit knowledge – jež jsou velmi 

osobní, nelze je formalizovat, jsou pevně propojeny s konkrétní činností. Pro organizaci mají 

tiché znalosti zásadní význam, protože bez nich se firma nerozvíjí a nemůže inovovat. [4]  

Členům týmů umožňují takové poznatky, jako jsou tiché znalosti, komunikovat beze slov. 

Tiché znalosti vznikají po čase v takových skupinách, kde lidé pracují v týmech, tráví 

společný čas po práci, navštěvují vzdělávací kurzy apod. Výzkum ukazuje, že při plnění 

kolektivních úkolů jsou mnohem výkonnější přátelé než známí. Rostoucí počet 

nevyslovovaných poznatků je tím, co společnostem zbývá při kontaktu s konkurencí. [28] 

 

2.3.4. Rozvoj členů týmu/vedoucího týmu 

Crkalová, Riethof [5] se zaměřují ve své publikaci i na rozvoj týmu. Rozvoj jednotlivých 

členů týmu v rámci pracovního týmu může probíhat různými směry, podněty k němu mohou 

přicházet z různých stran. Nejčastějším způsobem je, že členové týmu jsou rozvíjeni svým 

manažerem a koučem. Další možností je, že mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti 

navzájem – tzv. kolegiální koučování (peer coaching), které je v praxi velmi užitečné. 

Obvykle mívá formu, kdy dva lidé (zpravidla na stejné pracovní pozici) navzájem pozorují 

svou práci a poskytují si zpětnou vazbu, která pomáhá oběma. A konečně může každý rozvíjet 

sebe sama, a to se samozřejmě týká i vedoucího týmu.  

Crkalová, Riethof [5] navrhují mimo jiné pro rozvoj členů týmu využití osobnostní 

typologie podle MBTI, která nejen pro manažery poskytuje nástroje, jak s kolegy 

v pracovním týmu efektivněji komunikovat, což se posléze projeví v jeho utužení. MBTI 

naučí manažery i zaměstnance vnímat vyznávání určitých hodnot, rozdíly mezi lidmi, 

využívat je a v pracovním týmu vyvažovat. Naučené typologie MBTI lze jistě velmi dobře 

aplikovat nejen v rámci týmu na pracovišti, ale rovněž při jednání se zákazníky firmy či 

s obchodními partnery. 

Na základě svých zkušeností z praxe jsou Crkalová, Riethof [5] přesvědčeni, že stojí za to 

věnovat čas a energii osvojení si základů osobnostní typologie a dovedností koučování. 

Z dlouhodobého hlediska přináší tento přístup výrazné zefektivnění činností, vyšší motivaci, 

lepší pocit seberealizace a více pozitivní energie a tvořivosti. 
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2.3.5. Metody vzdělávání 

Dle Prokopenka a Kubra [19] je vhodné při výběru vzdělávacích metod přihlížet 

k několika aspektům: 

- Neexistuje žádná nejlepší vzdělávací metoda. Různé metody mají různý stupeň 

účinnosti, která závisí na cílech vzdělávání, průpravě vzdělávaného, jeho motivaci 

k učení a na dovednosti vzdělavatele. 

- V každém jednotlivém učebním případě lze použít řadu vzdělávacích metod. 

Většina vzdělávacích programů má více učebních cílů. Proto může dokonce i jedna 

lekce vyžadovat kombinaci několika metod, například s cílem rozvinout dovednosti a 

znalosti a změnit postoje. 

- Různost (kombinace) metod zvyšuje motivaci vzdělávaných k efektivnějšímu 

učení. Různé techniky znamenají pro vzdělávaného různé stimuly, jeho různé 

odpovědi zvyšují zájem o učení a motivaci k učení. 
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Obr. 2.6: Proces výběru vzdělávacích metod. Prokopenko, Kubr [19] 
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Armstrong [1] píše, že při vzdělávání pracovníků můžeme použít širokou paletu metod. 

Tyto metody je možné rozdělit na: 

Metody vzdělávání při výkonu práce (na pracovišti), které se používají v každodenní 

praxi jako součást na míru šitého vzdělávacího programu. Zahrnují demonstrování, 

koučování, rotaci práce, plánované zážitky a mentoring. 

Metody vzdělávání mimo pracoviště, které se používají ve formálních vzdělávacích 

kursech konaných ve vzdělávacích zařízeních. Zahrnují přednášky, debaty, diskuse, metodu 

objevování, případové studie, hraní rolí, simulaci, skupinová cvičení, team building, distanční 

vzdělávání, školení nebo učení se hrou a semináře. 

Metody používané na pracovišti i mimo pracoviště, zahrnující instruktáž, otázky a 

odpovědi, učení se akcí, pověření úkolem, projekty, usměrňované čtení, vzdělávání pomocí 

počítačů, interaktivní video a video. 

Koubek [14] se přiklání k tomuto členění metod: 

Metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce, tedy na konkrétním 

pracovním místě, při vykonávání běžných pracovních úkolů, tzv. metody „on the job“ (jeví se 

vhodnější pro vzdělávání dělníků). 

Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště, ať už v organizaci nebo mimo ni, tzv. 

metody „off the job“ (vhodné pro vzdělávání vedoucích pracovníků a specialistů). 

Mezi metody používané zpravidla ke vzdělávání při výkonu práce na pracovišti patří: 

Instruktáž p ři výkonu práce. Nejčastěji používaná metoda, obvykle jednorázový zácvik 

nového nebo méně zkušeného pracovníka, kterému je předveden pracovní postup zkušeným 

pracovníkem nebo bezprostředním nadřízeným. Jde o pozorování a napodobování. 

Coaching. Již dlouhodobější instruování, vysvětlování, sdělování připomínek s 

periodickou kontrolou. Soustavné podněcování a směrování k žádoucímu výkonu a k vlastní 

iniciativě. Je brán zřetel na individualitu pracovníka. 

Mentoring. Obdoba coachingu, určitá iniciativa a odpovědnost je však na vzdělávaném 

pracovníkovi. Mentora si většinou vybírá pracovník sám. 
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Counselling patří k nejnovějším metodám. Jedná se o vzájemné konzultování a 

ovlivňování překonávající jednosměrnost vztahu mezi vzdělávaným a vzdělavatelem, 

podřízeným a nadřízeným. 

Asistování. Vzdělávaný pracovník pomáhá zkušenému pracovníkovi jako pomocník při 

plnění úkolů, učí se přitom pracovním postupům. Postupně přechází do stále větší 

samostatnosti. Metoda je vhodná nejen při vzdělávání pro manuální zaměstnání, ale také při 

výchově řídících pracovníků i specialistů.  

Pověření úkolem je rozvinutím metody asistování nebo její závěrečnou fází. Vzdělavatel 

pověří vzdělávaného pracovníka splněním určitého úkolu. K tomu má pracovník veškeré 

potřebné podmínky i příslušné pravomoci. Jeho práce je sledována. Tato metoda se používá 

častěji při formování pracovních schopností řídících a tvůrčích pracovníků. 

Rotace práce. Vzdělávaný pracovník je postupně na určité období pověřen úkoly 

v různých částech organizace. Metoda je vhodná při seznamování čerstvých absolventů škol 

s organizací, také u řadových pracovníků či při výchově řídících pracovníků. 

Pracovní porady patří rovněž mezi vhodné metody formování pracovních schopností 

pracovníků. Účastníci se seznamují s problémy a fakty pracoviště i celé organizace. 

Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště jsou: 

Přednáška obvykle zprostředkovává faktické informace nebo teoretické znalosti. 

Účastníci vzdělávání jsou zde pasivními posluchači. 

Přednáška spojená s diskusí (skupinovou diskusí) nebo seminář. I v tomto případě jde 

opět o zprostředkovávání znalostí. Účastníci jsou stimulováni k aktivitě během diskuse. 

Demonstrování – praktické, názorné vyučování. Za použití audiovizuální techniky, 

počítačů, trenažérů, předváděných pracovních postupů, obsluhy apod. jsou zprostředkovávány 

znalosti a dovednosti názorným způsobem. Metoda se více orientuje na dovednosti. 

Případové studie patří mezi rozšířené a velmi oblíbené metody vzdělávání. Častěji jsou 

používány při vzdělávání manažerů a tvůrčích pracovníků. Jedná se o pokus o diagnostiku 

skutečných nebo smyšlených problémů a návrh řešení problémů. 
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Workshop – skupinové cvičení je variantou případových studií. Praktické problémy jsou 

řešeny týmově a z komplexnějšího hlediska. Metoda poskytuje příležitost dělit se o nápady při 

řešení každodenních reálných problémů a posoudit problémy z různých aspektů. 

Brainstorming je také variantou již zmíněných případových studií. Probíhá diskuse o 

účastníky navrhovaných řešeních zadaného problému a hledání optimálního návrhu. Metoda 

podporuje kreativní myšlení. 

Simulace. Velmi účinná metoda pro formování schopnosti vyjednávat a rozhodovat se. Je 

zaměřená na praxi a aktivní účast vzdělávaných. Účastníci činí řadu rozhodnutí na základě 

podrobného scénáře. Obvykle se jedná o řešení běžných životních situací, které se často 

vyskytují v práci vedoucích pracovníků. 

Hraní rolí – manažerské hry. Metoda vyžaduje značnou aktivitu a samostatnost 

účastníků a také určitou dávku hravosti. Účastníci na sebe berou určitou roli a v ní poznávají 

povahu mezilidských vztahů, střety a vyjednávání. Vždy je nutné řešit konkrétní situaci. 

Metoda poskytuje rozvoj praktických schopností účastníků, je zaměřena na osvojení si určité 

sociální role a žádoucích sociálních vlastností (charakteristik osobnosti) spíše u vedoucích 

pracovníků. 

Assesment centre – development centre, česky diagnosticko-výcvikový program je 

moderní a velmi vysoce hodnocená metoda nejen výběru, ale i vzdělávání manažerů. Účastník 

vzdělávání plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní náplň práce manažera. Ten si 

komplexním způsobem osvojuje znalosti, manažerské dovednosti, učí se překonávat stres, 

řešit současně úkoly různé povahy, jednat s lidmi, hospodařit s časem a mnohé jiné. 

Nevýhodou této metody je velká náročnost na přípravu a technické vybavení. 

Outdoor training/leasing – adventure education, česky učení se hrou či pohybovými 

aktivitami (hry či akce spojené se sportovními výkony). Manažeři se v rámci této metody učí 

manažerským dovednostem, hledání optimálního řešení nějakého úkolu, umění koordinovat 

nějakou činnost, umění komunikovat se spolupracovníky a pověřovat je úkoly, vést 

spolupracovníky, spolupracovat v týmu apod. Úkol se zpravidla řeší kolektivně při 

spontánním vedení jednoho z účastníků nebo za vedení pověřeného účastníka. Vzdělávání se 

může odehrávat ve volné přírodě, v tělocvičně, v upravené učebně. 

Vzdělávání pomocí počítačů – e-learning. Používání této metody stále vzrůstá. Počítače 

simulují pracovní situace, usnadňují učení pomocí schémat, grafů, obrázků, poskytují 
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obrovské množství informací. Nabízejí vzdělávajícím různé testy a cvičení, umožňují 

průběžně hodnotit proces osvojování si znalostí a dovedností, umožňují kontakt se 

vzdělavatelem i s ostatními účastníky vzdělávání. Je k dispozici stále více počítačových 

vzdělávacích programů ze všech oborů lidské činnosti. Armstrong [2] specifikuje celkem tři 

typy e-learningu: Samostatný, separovaný e-learning, kdy vzdělávací osoba používá 

příslušnou technologii, ale není v dané chvíli napojena na instruktory či další vzdělávající se 

osoby. Živý e-learning, ve kterém jsou instruktor a vzdělávající se osoba v dané chvíli spolu 

v kontaktu. Kolaborativní, kolektivní e-learning podporuje vzdělávání pomocí výměny 

informací mezi učícími se osobami.  

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková [4] předkládají uspořádání metod vzdělávání podle: 

- Aktivity posluchače, a to od pasivních metod výuky k aktivním (participativním) 

metodám, 

- Místa, kde je vzdělávání realizováno. 

Od pasivních směrem k aktivním řadí tyto metody: přednáška; využití výukových 

videopořadů a filmů, videokonference; výuka pomocí počítačových výukových programů (e-

learning); skupinová diskuse; workshop; zpracování projektů; Development Centre 

(rozvojové programy); Outdoor training (zpravidla výcvik v přírodě se sportovním zaměřením 

vyžadující týmovou práci); koučování, mentorování, rotace práce (zaměstnance si vyzkouší 

různé činnosti, a tím se učí). [4] 

Přestože rozhodující jsou cíle a konkrétní situace, jsou při výuce upřednostňovány aktivní 

metody. Lidé si při učení zapamatují pouze určité procento z celkového množství, a to: 

10% z toho, co čtou, 

20% z toho, co slyší, 

30% z toho, co vidí, 

50% z toho, co vidí a slyší, 

70% z toho, co sami říkají, 

90% z toho, co sami říkají a dělají. [4] 
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Ze všech uvedených metod se ve své bakalářské práci více zaměřuji na jednu, která se 

nově dostává do popředí a nemusí jít vždy jen o vzdělávání manažerů: 

Vzdělávání zážitkem (outdoor training) bylo vždy považováno za aktivní proces, ve 

kterém se žák dostává do neznámého prostředí, mimo zónu komfortu. Tento nedostatek pocitu 

harmonie ho nutí řešit problémy, být aktivní a reflektovat své činy. Ve speciálním herním 

světě účastníci často dělají věci, o kterých se doposud domnívali, že je nezvládnou. Reagují 

na nové podněty a mají možnost objevovat dosud neznámé stránky sebe sama (a ostatních).  

Většina her rozvíjí spíše postoje a dovednosti než znalosti účastníků. Tímto způsobem lze 

rozvíjet zejména: 

- Sociální dovednosti (komunikace, důvěra, navazování vztahů s lidmi, vedení lidí, 

empatie, týmová práce a mnohé další), 

- Intelektuální dovednosti (účastníci rozvíjejí své logické myšlení a analytické 

schopnosti, ale také postřeh a schopnost strategicky myslet, 

- Kreativní dovednosti (rozvoj tvořivého myšlení, procvičení představivosti, hledání 

nestandardních postupů. 

- Rozvoj a ovládání emocí (objevování, vyjadřování pocitů, emočních reakcí; 

sebehodnocení, zkoumání vlastních postojů, zpochybňování zažitých stereotypů). 

- Fyzické dovednosti (zlepšení fyzické kondice, netradiční výzvy). 

Vhodně uvedená hra účastníkům nabídne rozvoj více než jedné z mnoha typů inteligence, 

např. emoční, intelektuální, motorické apod. [4] 

 

2.3.6. Formy vzdělávání 

Palán [18] upozorňuje, že forma vzdělávání se často zaměňuje s metodou vzdělávání 

nebo druhem studia. 

Nejčastější formou vzdělávání dospělých je výchova a vzdělávání prací (na pracovišti, 

v pracovním procesu – On the Job Training, kdy si pracovník osvojuje svůj podíl práce 

v organizaci přímo na svém pracoviště, eventuelně i na dalších pracovištích). 

Nejobvyklejší formy vzdělávání jsou: 

- Nástupní školení, 
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- Nástupní řízená praxe absolventů škol, 

- Zaškolení, 

- Zaučení, doškolování, 

- Prohlubování kvalifikace, 

- Zvyšování kvalifikace, 

- Rekvalifikace. 

 

2.3.7. Vzdělávání pracovníků prodeje 

Vzhledem k tomu, že v teoretické části se zabývám vzděláváním ve firmě, která je 

distributorem a prodejcem a má mezi zaměstnanci obchodní referenty, několik obchodních 

zástupců i prodavačku, ráda bych se v krátkosti zmínila i o vzdělávání pracovníků prodeje: 

Podle Armstronga [1] je u pracovníků prodeje prvním požadavkem znalost podniku 

včetně jeho produktů, zákazníků, konkurentů a postupů používaných při prodeji. Dále musí 

tito zaměstnanci získat a rozvinout následující dovednosti: provádět průzkumy, sjednat si 

přístup k potenciálnímu zákazníkovi, prezentovat výrobky či služby, překonávat námitky, 

uzavírat obchody a vyřizovat stížnosti. Nejdůležitější dovedností, kterou je třeba u pracovníků 

prodeje rozvíjet, jsou analytické schopnosti. Obchodní zástupci musí být také cvičeni v tom, 

jak analyzovat své zákazníky z hlediska jejich způsobů kupování a z hlediska znaků produktu, 

které je nejpravděpodobněji upoutají.  

Vzdělávání by se mělo zaměřit na vytváření postojů: loajality k podniku a víry v jeho 

produkty a také pochopení a tolerance k potenciálním i existujícím zákazníkům. Je potřeba 

zdůraznit význam služby zákazníkovi. Obchodní zástupci musí věřit sami v sebe; musí získat 

sebedůvěru a motivaci jít a prodávat – úkol, který vyžaduje odvahu, rozhodnost, odhodlání a 

vytrvalost. V neposlední řadě je třeba se učit vytvářet zdravé pracovní návyky: organizování 

času, plánování činností, dodržování pravidel, sledování tipů, vedení záznamů a předkládání 

zpráv. Program vzdělávání by měl být nepřetržitý s důrazem na poskytnutí znalostí, 

vyzkoušení dovedností, měl by probíhat většinou při výkonu práce ve spolupráci s manažery 

prodeje nebo vedoucími týmů, kteří mohou demonstrovat metody prodeje a pozorovat a 

hodnotit snahu obchodních zástupců. [1] 

Durinkowitz [6] píše, že nejlepší prodejní organizace školí a motivují prodejce alespoň půl 

dne až jeden den týdně. Přitom poukážou na nejnovější úspěchy, prodejci jsou odměněni za 
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zvláštní výkony, prodejní tým se nadchne pro pozitivní vzory a je motivován prožitkem 

společného úspěchu. Díky tomu se následně uskuteční mnohem více schůzek a efektivních 

rozhovorů se zákazníky, protože jiskra nadšení přelétne i na zákazníka. Ulehčit práci 

prodejcům a zvýšit své úspěchy mohou firmy právě prostřednictvím školení. 

 

2.3.8. Cyklus vzdělávání 

Podnikové vzdělávání pracovníků je neustále se opakující cyklus, který vychází ze zásad 

podnikové politiky vzdělávání, sleduje cíle podniku. 

Podnikové vzdělávání není krátkodobou záležitostí; efektivně realizované vzdělávání 

představuje dlouhodobý proces, tvořený čtyřmi fázemi. Jsou to: 

1. Identifikace potřeb a definování cílů vzdělávání; 

2. Plánování vzdělávání; 

3. Realizace vzdělávacího procesu; 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání. [23] 

 

Obr. 2.7: Cyklus systematického podnikového vzdělávání zaměstnanců podle 

Kucharčíkové a Vodáka [23, str. 68] 

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková [4] uvádějí tyto čtyři kroky plánovaného vzdělávání ve firmě: 

1. Identifikace potřeby vzdělávání a definování cílů vzdělávání, 

2. Vytvoření vzdělávacího programu a určení předpokládaných nákladů, 

3. Vlastní realizace vzdělávacího programu, 

4. Hodnocení podle určených kritérií a vynaložených nákladů. 
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 2.3.8.1. Identifikace a analýza potřeb vzdělávání 

Podle Koubka [14] představuje identifikace potřeb organizace v oblasti formování 

kvalifikace a vzdělávání pracovníků dosti obtížný problém. V obecném smyslu je potřeba 

v oblasti kvalifikace a vzdělání představována jakoukoliv disproporcí mezi znalostmi, 

dovednostmi, přístupem, porozuměním problému na straně pracovníka a tím, co vyžaduje 

pracovní místo nebo co vyplývá z organizačních či jiných změn. 

Bláha, Mateiciuc, Kaňáková [4] dále připomínají důležitost pečlivého zvážení, zda 

k řešení určitého problému lze přispět školením, zda se nejedná např. o organizační problém, 

jehož řešení vyžaduje změnu pravidel, pravomocí, změny organizační struktury apod. 

K tomuto řadí ještě cíle vzdělávacího programu, tedy co se mají účastníci naučit a co by 

měli umět po absolvování programu. Určení cílů je časově náročné, ale má své výhody: 

- umožňují konkretizovat obsah vzdělávání, 

- cíle jsou základem pro hodnocení programu, pomáhají nám stanovit hodnotící kritéria 

vzdělávacího programu, 

- cíle jsou důležité pro analýzu a další zlepšování programu, 

- cíle jsou podkladem pro určení nároků na trenéry-školitele. [4]   

Na základě identifikace rozvojových potřeb, která probíhá na třech úrovních (sám sebou, 

nadřízeným, plánem) a jejich integrací v rozvojovém plánu jsou pracovníci vybíráni do 

programů organizovaného vzdělávání. Někdy je třeba prokázat určité znalosti, jimiž je třeba 

nominovat se na akci, jejímž cílem je především budování dovedností. Někdy není potřeba 

vybírat do rozvojového programu všechny účastníky, kteří určitou rozvojovou aktivitu 

potřebují. Hroník [10] 

 

2.3.8.2. Plánování vzdělávání 

Podle Urbana [21] by plán individuálního rozvoje zaměstnanců měl obsahovat alespoň 

tyto základní prvky:  

- Rozvojové cíle zaměstnance vycházejí z odborných a manažerských nároků jeho 

pozice a očekávaného osobního postupu. Mohou obsahovat jak cíle odborné, tak cíle 

vztahující se k rozvoji řídících schopností zaměstnance.  
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- Nástroje dosažení rozvojových cílů: zařazení zaměstnance do týmu řešícího určitý 

problém, jeho přiřazení ke zkušenému zaměstnanci, jehož práci má možnost 

bezprostředně sledovat, zadání širších pracovních úkolů, účast ve formalizovaném 

tréninku apod. 

- Termíny dosažení rozvojových cílů: nejvhodnější časové termíny poskytují 

zaměstnancům dostatečný prostor pro plnění běžných úkolů, nejsou ani příliš blízké 

(obtížně dosažitelné), ani příliš vzdálené (postrádající svou naléhavost a motivační 

působení). 

- Standardy pro měření rozvojových cílů by měly být jasné a dosažitelné a manažer 

by se na nich měl se zaměstnanci plně dohodnout. 

Němec [17] do plánu odborného vzdělávání zahrnuje: 

- cíl, který odborné vzdělávání pracovníků musí splnit (viditelné a rychlé zlepšení 

výkonu) 

- odhad potřeb pracovníků pro odborné vzdělávání dle profesí, funkcí, činnosti, ale i 

útvarů, závodů apod. 

- finanční prostředky, které musí organizace na odborné vzdělávání vynaložit, 

- program, obsah odborného vzdělávání včetně lektorů, místností, didaktických 

pomůcek, časových harmonogramů, 

- kontrolu vzdělanosti, účinnosti výuky, uplatnění v praxi.  

 

Koubek [14, str. 256] se zabývá otázkami, na které by měl odpovědět dobře vypracovaný 

plán vzdělávání pracovníků: 

Jaké vzdělávání má být zabezpečeno? (obsah) 

Komu má být vzdělávání zabezpečeno? (jednotlivci, skupiny, zaměstnání, povolání, 

kategorie, kritéria výběru účastníků) 

Jakým způsobem má být vzdělávání zabezpečeno? (na pracoviště při výkonu práce, mimo 

pracoviště, metody vzdělávání, didaktické pomůcky, učební texty, režim vzdělávání) 

Kým  má být vzdělávání zabezpečeno? (interní či externí vzdělavatelé, organizace sama, 

vzdělávací instituce, organizační zabezpečení) 
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Kdy  má být vzdělávání zabezpečeno? (termín, časový plán) 

Kde má být vzdělávání zabezpečeno? (místo konání, např. konkrétní organizační jednotka 

organizace, vzdělávací zařízení organizace, pronajaté vzdělávací zařízení, vzdělávací zařízení 

jiné organizace, konkrétní veřejná či soukromá vzdělávací instituce, zajištění ubytování, 

stavování, dopravy aj.) 

Za jakou cenu, s jakými náklady má být vzdělávání zabezpečeno? (rozpočtová stránka plánu) 

Jak se budou hodnotit výsledky vzdělávání a účinnosti jednotlivých vzdělávacích programů? 

(metody hodnocení, kdo bude hodnotit, kdy se bude hodnotit). 

 

2.3.8.3. Realizace vzdělávacího procesu 

Mezi pravidla pro realizaci vzdělávání patří soustavné monitorování a zabezpečení, aby 

probíhalo dle plánu a schváleného rozpočtu. Nesmí být opomenuto vyhodnocování 

k prověření požadovaných výsledků. Armstrong [1] 

Realizace má tři fáze: příprava, vlastní realizace, transfer. K přípravě patří zabezpečení 

lektora, učebních materiálů i pomůcek, informace účastníkům, zajištění celé akce komplexně. 

Nesmí chybět rovněž technické zázemí, vhodné prostory, datavideoprojekce, flipcharty, psací 

potřeby, jmenovky. Standardní součástí většiny výcviků jsou dnes i powerpointové 

prezentace.  

 

2.3.8.4. Vyhodnocování a měření efektivity 

Armstrong [2] vyzvedává potřebu vzdělávajících se lidí mít jasný směr a zpětnou vazbu, 

jak si vedou. Mělo by se jim dostat ocenění za správné chování, aby se toto chování 

upevňovalo. Vnitřně motivovaní a sami sebe motivující jedinci si to mohou zabezpečit sami, 

ale v každém případě bude nutné mít někoho, kdo pomáhá a usnadňuje vzdělávání, například 

mentora, který je připraven v případě potřeby povzbudit a pomoci. Vzdělávající se osoby 

obvykle potřebují rychle vědět, jak si vedou. Dlouhodobější programy vyžadují průběžné 

kroky k povzbuzení dalšího vzdělávání.  
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Podle Armstronga [2] je důležité vyhodnocovat vzdělávání, aby se posoudila jeho 

účinnost při dosahování těch výsledků, které byly stanoveny v souvislosti s plánováním 

vzdělávací akce, a aby se ukázalo, kde je zapotřebí zlepšení nebo změn, aby bylo vzdělávání 

ještě účinnější.  

Jde o porovnávání cílů (žádoucího chování) s výsledky (výsledné chování), odpovídající 

na otázku, do jaké míry vzdělávání splnilo svůj účel. Kirpatrick  doporučuje čtyři úrovně 

vyhodnocování vzdělávání (tzv. Kirpatrickův model): 

- Reakce (jak účastníci reagují na vzdělávání, jsou spokojeni?) 

- Hodnocení poznatků (do jaké míry byly splněny cíle vzdělávání, kolik znalostí si 

účastníci osvojili?) 

- Hodnocení chování (do jaké míry bylo dosaženo cílů vzdělávání týkajících se změn 

chování a aplikace znalostí a dovedností účastníkem) 

- Hodnocení výsledků (prospěšnost vzdělávání z hlediska jeho nákladů, zvýšil se 

prodej, produktivita, snížil se počet úrazů, zvýšila se spokojenost zákazníků?) 

„Buďme spokojeni aspoň s určitými známkami pozitivního dopadu, protože jasné 

důkazy je obvykle nemožné získat.“ [2] 

Každou firmu zejména zajímá, kolik je třeba do vzdělání zaměstnanců investovat, a jak se 

jí investice vrátí zpět. Na tuto jednoduchou otázku neexistuje triviální odpověď. Návratnost 

investice do vzdělávání zaměstnanců je obtížně měřitelná už proto, že výkon firmy ovlivňuje 

mnoho faktorů. Kolman [11] se zamýšlí nad tím, že výzkumy, které se touto otázkou 

zabývaly, jednoznačně prokázaly přímý vliv vzdělávání zaměstnanců na fluktuaci 

zaměstnanců, která byla v případě vzdělávání nižší, a na spokojenost zaměstnanců, která 

byla v případě vzdělávání naopak vyšší. Výše vlivu vzdělávání na celkový obrat firmy musí 

být více prozkoumána.  

Brázdová [29] se v sekci osobnosti na portále Jobs věnuje hodnocení výsledků vzdělávání 

v měřitelných ukazatelích: Jde o hodnocení pozitivních účinků na změnu chování firmy. 

Hodnocení na této úrovni je považováno za nejobtížnější, protože jde fakticky o měření vlivu 

vzdělávání na firemní  ukazatele. Výsledky se vztahují ke kvantifikovatelným změnám v 

oblastech, jako je obrat, produktivita, kvalita, čas, zisk, počet stížností zákazníků apod. 

Prakticky jde o stanovení nákladů vzdělávacího programu a určení čistých přínosů. 

Hodnocení má odpovědět prokazatelně na otázku: "Došlo ke změně efektivity organizace?" 

Pro obtíže s měřením kvantifikovatelných výsledků („tvrdých údajů“) se hodnotitelé někdy 
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obracejí k využití "měkkých údajů" jako k jejich náhražce. Mezi měkké údaje patří pocity, 

postoje, hodnoty pracovního prostředí, které jsou obtížně měřitelné.  

Tejc se zamýšlí nad vyhodnocením efektivity vzdělávání: „Bylo by krásné, pokud bychom 

byli schopni výsledný efekt vzdělávání jednoznačně ekonomicky vyčíslit. Bohužel, k tomu 

nám chybějí přesně měřitelné výstupy v chování účastníků a následně také přesně změřitelné 

ekonomické přínosy, které vznikly v důsledku realizovaného školení. Než toto budeme 

schopni vyhodnotit v jasných číslech, musíme si vystačit s alternativním hodnocením, které 

však samo o sobě rovněž není bez užitku. Nejčastější prvek pro hodnocení vzdělávací aktivity 

jsou dotazníky vyplněné účastníky po skončení akce. Některé firmy zde nechávají 

několikadenní odstup mezi školením a vyhodnocením pomocí dotazníků tak, aby bylo možné 

poznatky lépe vstřebat. Nicméně obvykle první reakce účastníků vyjadřují spíše rovinu osobní 

spokojenosti s akcí. Spokojenost s akcí řadíme do celkové efektivity vzdělávání“. [30] 
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3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ ORGANIZACE 

3.1. Charakteristika společnosti Atlas Trade s.r.o. 

Společnost Atlas Trade s.r.o. se sídlem v Ostravě působí od roku 2001 na trhu jako 

distributor a prodejce zdravotnických prostředků. Svým sortimentem v rámci velkoobchodu i 

maloobchodu zásobuje další distributory a prodejce, zdravotnická zařízení, zařízení sociální 

péče, veterinární ordinace a ostatní zájemce.[32] 

Zdravotnické potřeby a další produkty pro podporu zdravého životního stylu poskytuje 

v kamenné prodejně Zdravotnické potřeby Atlas. Prodejna se v duchu hesla „Pomáháme 

Vašim nohám“ zaměřuje zejména na široký sortiment pomůcek a obuvi pro zdravou chůzi, 

pro diabetiky, pro každodenní potřebu a k podpoře zdraví.  

V její nabídce je např. ortopedická a zdravotní obuv, dětská obuv Atlasky s pevným 

vedením paty, vložky do obuvi, korektory, kompresivní punčochy, ponožky se stříbrem pro 

diabetiky i zdravé lidi, tubulární obvazy se stříbrem, prádlo se stříbrem, potřeby pro diabetiky, 

ortézy, berle, tlakoměry, lékárničky rehabilitační a další pomůcky. 

V rámci komplexní  péče o nohy působí v prodejně podologická poradna pro bolesti a 

vady nohou, jež se zabývá diagnostikou vad nohou pomocí planografie, včetně počítačového 

vyšetření poruch nohou (Footscan). Zabezpečuje ručně zhotovené vložky na míru, a to jak pro 

děti, tak pro dospělé, diabetiky, sportovce. Navrhuje možnosti řešení problémů s chůzí a 

chodidly.  Málokdo ví, že i bolesti páteře mohou souviset s klenbou chodidel. 

Velkoobchodní prodej společnosti je v současné době zaměřen na prostředky pro 

diabetiky (glukometry a spotřební materiál), textilie se stříbrem s antibakteriálními účinky a 

dále na distribuci speciálních krytí (uhlíkové obvazy, bezbuněčná prasečí kůže) používaných 

během první pomoci při poranění, léčbě popálenin a při léčbě chronických ran. 

V neposlední řadě se firma Atlas Trade s.r.o. jako provozovatel e-shopu zabývá také 

internetovým prodejem se širokou nabídkou zdravotnických potřeb. Firma se snaží 

zákazníkům maximálně vyhovět a uspokojit jejich potřeby velmi širokou a pestrou nabídkou 

zboží a rychlými a kvalitními službami. 

Obrat společnosti Atlas Trade s.r.o. za uplynulý rok činil cca 22,8 milionů Kč. 
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Obr. 3.1 Logo společnosti Atlas Trade s.r.o. 

 

3.2. Organizační struktura společnosti 

Firma Atlas Trade s.r.o. je malá organizace v současné době s počtem patnácti 

zaměstnanců. Organizační struktura společnosti je rozčleněna na tři základní pilíře – úseky, a 

to na úsek ředitele společnosti, obchodní úsek a ekonomicko-provozní úsek. Jednotlivé úseky 

spolu spolupracují při každodenním plnění úkolů. Jako v každé firmě, a v malé zvláště, je i 

zde velmi důležitá zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců v případě jejich nepřítomnosti na 

pracovišti, např. v době dovolené či nemoci. K dokreslení struktury firmy uvádím organizační 

schéma: 

 

Obr. 3.2.1 Organizační struktura společnosti Atlas Trade s.r.o. 
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3.3. Personální oblast 

Vzhledem k tomu, že firma má menší počet zaměstnanců, není zde personální oddělení či 

pověřený personální pracovník jako je obvyklé ve větších firmách. Personální práci se tedy 

věnuje přímo ředitel společnosti s podporou ekonomického ředitele a asistentky.  

V případě potřeby vzniku nového pracovního místa nebo obsazení již stávajícího 

pracovního místa na základě odchodu zaměstnance hledá firma nejdříve ve své databázi 

uchazečů. V dalším kroku se obrací na své zaměstnance a jejich doporučení vhodného 

uchazeče z řad rodinných příslušníků nebo známých. V neposlední řadě osloví úřady práce. 

Úřady práce jsou pro malé firmy dostupným zprostředkovatelem pracovních sil zejména při 

hledání uchazečů mimo sídlo firmy ve vzdálených okresech či krajích České republiky. 

Někdy padne volba při hledání uchazeče i na placený inzerát. Nicméně placené inzeráty firma 

vyhledává a realizuje spíše při potřebě oslovit své potenciální zákazníky, při snaze se 

zviditelnit na trhu mezi konkurencí, pak se jedná o zmapování možností inzerce přímo 

v lokálním tisku. Může se stát, že z původního zákazníka se po nějakém čase rekrutuje také 

uchazeč o práci ve firmě. 

Strukturu zaměstnanců společnosti jsem zpracovala podle délky zaměstnání ve firmě, 

podle dosaženého vzdělání, podle úseků, ve kterých zaměstnanci pracují a rovněž podle 

jednotlivých profesí, které jsou ve firmě nyní zastoupeny. Nejvyšší počet zastoupení ve firmě 

mají obchodní zástupci, jejichž řady se rozšířily z původních tří pro oblast Moravy zatím na 

šest v rámci celé České republiky a firma stále hledá další vhodné kandidáty pro práci 

obchodního zástupce pro oblast Čech.  

 

Tabulka a graf č. 3.3.1 Struktura zaměstnanců podle délky zaměstnání ve firmě: 

Délka zaměstnání ve firmě Počet zaměstnanců 

0 – 1 rok 6 

2 – 4 roků 4 

5 – 9 roků 5 
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Tabulka a graf č. 3.3.2 Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání: 

Dosažené vzdělání Počet zaměstnanců 

úplné střední 3 

úplné střední s maturitou 5 

bakalářské 2 

vysokoškolské 5 
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Tabulka a graf č. 3.3.3 Struktura zaměstnanců podle úseků: 

Úsek Počet zaměstnanců 

ředitele 3 

obchodní 9 

ekonomicko-provozní 3 
 

 

 

Tabulka a graf č. 3.3.4 Struktura zaměstnanců podle profesí: 

Profese Počet zaměstnanců 

ředitel, jednatel 1 

ekonomický ředitel 1 

asistentka ředitele 1 

správce sítě 1 

obchodní zástupce 6 

obchodní referent 2 

prodavačka 1 

provozní pracovník 1 

skladnice, uklízečka 1 
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3.4. Plány společnosti do budoucnosti 

Jako každá organizace i Atlas Trade s.r.o. má představu, jak by měla firma vypadat 

v následujících letech, čeho by chtěla dosáhnout, kterým směrem by se chtěla ubírat a 

rozvíjet, jaký sortiment služby zákazníkům by ráda poskytovala. Vize, cíle i strategie firmy se 

promítají do tří stěžejních aspektů jako je velkoobchodní a zprostředkovatelská činnost, 

maloobchod a internetový prodej (e-shop). 

Velkoobchodní a zprostředkovatelská činnost zahrnuje distribuci a zprostředkování 

prodeje nových produktů a služeb na území celé České republiky. V této oblasti se firma 

zaměřuje na transportní křesla, vybavení zdravotnických zařízení, desinfekční přístroje, 

genetické analýzy atd.  Z tohoto cíle vyplývá potřeba získat další obchodní zástupce, tyto dle 

jejich úrovně dosavadních znalostí a zkušeností proškolit v základních či pokročilejších 

obchodních dovednostech. Ve spolupráci s výrobcem nové obchodní zástupce i stávající 

proškolit ke všem novým produktům. 

 Maloobchod. U prodejny Zdravotnické potřeby Atlas se předpokládá větší specializace 

na obuv a zdravotnické potřeby a služby k péči o nohy. Tento úkol nastoluje nutnost dalšího a 

hlubšího odborného vzdělávání zaměstnanců z hlediska diagnostiky vad nohou a účelu a 

účinků jednotlivých druhů zdravotnických prostředků. V rámci zkvalitnění maloobchodu by 
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byly v budoucnu vhodné odborné znalosti zdravotníka, zbožíznalství i prohloubení prodejních 

dovedností. 

Internetový prodej (e-shop). V internetovém prodeji bude v blízké budoucnosti stěžejní 

nový systém (program), v neposlední řadě zlepšení marketingu, optimalizace přístupů 

zákazníků na webové stránky firmy. Tyto aspekty vytvářejí nutnost proškolit zaměstnance na 

nový program, internetový marketing a optimalizaci webových stránek. 
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4. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Pro svou bakalářskou práci jsem vstupní informace o firmě získala na základě rozhovorů 

s ředitelem firmy i jednotlivými zaměstnanci, na základě vlastního pozorování, internetových 

stránek firmy a v neposlední řadě i interních dokumentů firmy. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o malou firmu s celkovým počtem patnácti zaměstnanců, nevznikla v tomto případě potřeba 

přistoupit k dotazníkovému šetření. 

Mým cílem dotazování a zjišťování informací bylo zjistit, jaký postoj ke vzdělávání 

zaměstnanců vedení firmy i jednotliví zaměstnanci zastávají, jaké vzdělávací potřeby ve své 

profesi mají, jak vzdělávání zaměstnanců probíhalo dosud, v jaké šíři a s jakou periodou a 

efektivitou, jaké potřeby ve vzdělávání se objevují v současnosti a jak je možné potřebné 

vzdělávání zaměstnanců zabezpečit a zrealizovat. 

Vedení i zaměstnanci jsou vcelku nakloněni dalšímu rozvoji a vzdělávání. Firma 

zabezpečuje vzdělávání zaměstnancům dle zákona v plném rozsahu. Dále se maximálně 

věnuje produktovému vzdělávání pro obchodní zástupce a obchodní referenty. Ostatní 

vzdělávání a rozvoj je podmíněno finančními možnostmi firmy, jiná překážka ke vzdělávání a 

rozvoji zaměstnanců zde není. 

 

4.1. Dosavadní průběh vzdělávání 

Zjistila jsem, že nejčastěji vzdělávání probíhá ve firmě formou on the job. Určité dny jsou 

vyhrazeny pravidelným firemním poradám, na pracovišti jsou přítomni i obchodní zástupci a 

jsou zde vhodné prostory i technické zázemí pro společné porady i vzdělávání. Vzdělávání se 

neuskutečňuje jen formou porad, ale také formou produktového školení. Několikahodinové 

produktové školení často vede školitel ze zadavatelské firmy a v rámci přednášek doplněných 

o údaje, grafy a názorné obrázky prezentované v Power Pointu, případně s využitím 

flipchartu, přibližuje zaměstnancům informace k produktům a zodpovídá jejich četné dotazy, 

aby i oni byli schopni fundovaně odpovídat na podobné typy otázek svým zákazníkům. Každý 

zaměstnanec předem obdrží dokumentaci ve formě produktového listu, objednávkového listu 

a doplňkové materiály, aby měl potřebné podklady během školení vhodně po ruce. 

Ke vzdělávání on the job patří také úvodní školení nových zaměstnanců v rámci adaptace 

ve firmě, školení požární ochrany, bezpečnosti práce, poskytnutí první pomoci a pak ještě 
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školení řidičů. V neposlední řadě jde i o vzdělávání zaměstnanců, které zabezpečuje určitou 

zastupitelnost v době dovolených a nemoci. 

Po nástupu do zaměstnání je nový zaměstnanec představen kolegům, seznamován 

s firmou, vnitřními předpisy a školen v rámci adaptace na nové podmínky ve svém profesním 

zaměření. U obchodních zástupců se jedná o produktová školení, vedení nutné podpůrné 

administrativy a prodejní dovednosti. Dobrá uživatelská znalost počítačových programů je 

nutná dnes skoro již pro všechny profese - účetní, referenty, prodavačku i skladnici. Zde 

vyvstává potřeba seznámit nové zaměstnance s programem, který dosud neznali. Také je třeba 

proškolit pracovníky při případných aktualizacích používaných programů.  

Každoročně se koná školení řidičů dle zákona č. 262/2006 Sb. a Zákoníku práce. Školení 

zabezpečuje na základě smluvní dohody autoškola a školitel proškolí účastníky přímo v sídle 

firmy. Ve firmě je několik řidičů, zejména obchodních zástupců, kteří jsou denně účastníky 

silničního provozu, proto je pro ně právě toto školení velice důležité. Školení bývá 

orientováno na celkový průřez tématikou, s uvedením praktických poznatků a upozornění. 

Nechybí poukázání na změny a novinky v legislativě. Závěrem jsou zodpovězeny dotazy 

účastníků školení, probíhá test, na jehož základě firma obdrží certifikát. Doba školení je 

v rozsahu 2-3 hodin.  

Off the job probíhá vzdělávání zaměstnanců, kterého se účastní v rámci veřejných 

seminářů a školení pořádných agenturami. 

 

V posledním roce proběhla tato vzdělávání zaměstnanců: 

- Školení nových zaměstnanců. Místo konání: Ostrava. Počet účastníků 3. 

- Seminář: Komunikace, prodejní dovednosti. Školitel David Gruber, TDP (techniky duševní 

práce). Místo konání: Ostrava. Rozsah 2 dny. Počet účastníků: 1. 

- Školení: Požární ochrana, bezpečnost práce, poskytování první pomoci. Školitel M3 konzult, 

s.r.o. Místo konání: Ostrava. Rozsah 3 hodiny. Počet účastníků: 2. 

- Školení: Intrastat. Školitel: agentura Lian. Místo konání: Ostrava. Rozsah: 1 den. Počet 

účastníků: 1. 
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- Produktové školení: prediktivní genetické testy. Školitel: GHC Genetics, s.r.o. Místo konání: 

Praha. Počet účastníků: 4. 

- Produktové školení: krytí na chronické rány. Školitel: Bettac s.r.o. Místo konání: Ostrava. 

Rozsah: 3 hodiny. Počet účastníků 7. 

- Produktové školení: biologický kožní kryt. Školitel: BIO-SKIN a.s. Místo konání: Ostrava. 

Rozsah: 3 hodiny. Počet účastníků: 8. 

- Seminář pro uživatele ekonomického software Pohoda. Místo konání: Ostrava. Rozsah: 5 

hodin. Počet účastníků: 2. 

- Seminář: Jak na DPH v roce 2010? Místo konání: Ostrava. Rozsah: 1 den. Počet účastníků:1 

- Školení: Sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Školitel: 

EKO - KOM, a.s. Místo konání: Ostrava. Rozsah: 2 hodiny. Počet účastníků: 1. 

 

4.2. Jednotlivé profese ve firmě a jejich potřeby v dalším vzdělávání 

Ředitel, jednatel 

Má dlouholeté zkušenosti s vedením firmy i lidí. Denně řeší spoustu organizačních 

záležitostí a vstupuje do množství situací, ve kterých se musí správně orientovat i rozhodnout 

s ohledem na prosperitu své společnosti i jejích zaměstnanců. Nicméně svět se stále mění a i 

zkušenému člověku ve vedoucí funkci s vysokoškolským vzděláním a dlouholetou praxí je 

nápomocno další vzdělávání. To mu poskytne rozšíření obzorů, nový náhled na problematiku, 

která ho v profesním životě, zejména v oblasti obchodu a zdravotnictví obklopuje, a umožní 

mu vést firmu v silném konkurenčním prostředí. 

V dnešní době je v nabídce nepřeberné množství manažerských vzdělávání. V rámci 

manažerského vzdělávání se ředitel zajímá o oblast strategického řízení, budování pozice 

firmy na trhu. Rovněž informace z ekonomiky a financí pro manažery jsou zajímavé a 

prospěšné.  

Ekonomický ředitel, účetní 

Ekonomický ředitel zodpovídá za oblast ekonomiky, finančního a mzdového účetnictví, 

daně, tvorbu cen. V této profesi je nesmírně důležitá orientace na změny, které se vyskytují 
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v legislativě v oblasti daní, mezd a účetnictví, a to nejen pro dobré fungování firmy samotné, 

ale také pro řádné a včasné plnění povinností vůči státu. V neposlední řadě je podstatná také 

dobrá znalost ekonomického a informačního software a jeho průběžných aktualizací. 

Asistentka ředitele 

Asistentka ředitele svou prací poskytuje podporu řediteli v rámci administrativního 

zázemí. Další vzdělávání, které by vhodně využila, vyplývá v poslední době zejména 

z potřeby propagace a zviditelnění společnosti. Jde o tvorbu základních náhledů inzerátů dle 

představ společnosti před zadáním do tisku. Pro odbornější zpracování tabulek a grafů se jeví 

jako vhodné školení MS Excel pro pokročilé. Asistentka v současné době v rámci svého 

osobního rozvoje absolvuje bakalářské studium v programu ekonomika a management. 

Zaměstnavatel jí poskytuje volno k účasti na přednáškách a zkouškách.  

Obchodní zástupci 

V dnešním konkurenčním prostředí se obchodní zástupce jen těžko prosadí bez 

dokonalých znalostí a pečlivé přípravy. Konkurence vyvíjí stále nové produkty a služby, 

zákazníci jsou dnes již mnohem zkušenější a na trhu je obrovský výběr zboží a služeb. Ve 

firmě Atlas Trade s.r.o. jsou zaměstnáni obchodní zástupci s různým odborným vzděláním, 

různými pracovními zkušenostmi i délkou dosavadní praxe. Pro práci obchodního zástupce 

v oblasti zdravotnických produktů a služeb je ideální odborné vzdělání zdravotní sestry a 

pracovní zkušenosti prodejce. V neposlední řadě musí být obchodní zástupce dobrým a 

zkušeným řidičem. 

Obchodní zástupci Atlas Trade s.r.o. ocení vzdělávání v těchto oblastech: produktová 

školení, základy prodeje a prodejní dovednosti, domlouvání schůzek po telefonu, realizace 

domluvených schůzek i schůzek tzv. na slepo, fáze prodejního rozhovoru, techniky 

prezentace, argumentace o využití produktu, postup při námitkách, způsob uzavírání smluv, 

organizace vlastní práce, efektivní plánování cest, zpracování potřebné administrativy. 

Obchodní referent, správce e-shopu 

Online nákupy se sice stávají standardem, ale samotné e-shopy procházejí neustále 

inovacemi a také se mění styl prodeje. Pro správce internetového prodeje je důležité 

vzdělávání v těchto oblastech: optimalizace vyhledávače, internetový marketing, efektivita 

internetového prodeje, komunikace informačního systému s e-shopem, ochrana a maximální 
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využití investice do internetového prodeje, postupy na zvyšování účinnosti e-shopů, analýza 

klíčových slov a jejich využití, faktory, které jsou přímo zodpovědné za obchodní výsledky e-

shopu, jak zvýšit objem prodejů bez investic do reklamy, základní faktory ovlivňující 

úspěšnost webu, využití statistik návštěvnosti k maximalizaci zisku. 

Obchodní referent, správce e-shopu v Atlas Trade s.r.o. spravuje internetový prodej na 

webových stránkách, které poskytují také informace o firmě a produktech mimo e-shop. Ke 

své práci potřebuje mít mimo jiné dobré znalosti českého jazyka, komunikace se zákazníkem, 

vyřizování reklamací, základy grafiky. 

Obchodní referent 

Obchodní referent je důležitým zázemím a podporou pro prodejce. Potřebuje ovládat 

prodejní dovednosti po telefonu, orientovat se, kdo je náš zákazník a jak nakupuje, znát 

segmentaci trhu, zákaznické skupiny. Tvoří podpůrnou administrativu obchodním zástupcům, 

v některých případech jim telefonicky sjednává schůzky nebo pracuje v rámci telemarketingu. 

Prodavačka 

Jako většina lékáren a prodejen zdravotnických potřeb využívá i tato prodejna 

Zdravotnické potřeby Atlas služeb programu Farmis. Farmis je určen pro příjem, skladování, 

expedici zboží s dalšími návaznostmi. Zahrnuje praktické využití číselníku. Při dotazování 

jsem zjistila, že prodavačka i skladnice by mohly využívat více funkcí počítačového 

programu, které by jim usnadnily práci.  

Provozní pracovník 

Provozní pracovník má v kompetenci zejména drobnou údržbu. Dohlíží na pravidelnou 

technickou kontrolu a opravy firemních vozidel. Má na starost provoz kancelářské techniky. 

Vyřizuje nákupy a zásobování. 

Skladnice 

Skladnice pro svou práci potřebuje používat počítačový program Farmis jako prodavačka. 

Základní obsluhu ovládá velmi dobře, nicméně by bylo vhodné školení pro zdokonalení se 

v programu a jeho dalších funkcích. Ve své profesi potřebuje mít hlubší znalosti v oblasti 

optimalizace skladových zásob, orientace v dodacích listech a dalších dokumentech 

doprovázejících zboží, inventuře a inventarizaci zásob zboží ve skladu. 
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5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ V OBLASTI ROZVOJE A 
VZDĚLÁVÁNÍ   

Firma Atlas Trade s.r.o. je zaměřena na prodej a služby zákazníkům. Z tohoto základu 

jsem vycházela také při analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců firmy. Freemantle [7] se 

jako zkušený manažer a vlastník firmy zmiňuje o důležitosti informovanosti u všech 

zaměstnanců firmy: zaměstnanci by měli znát své výrobky, poskytované služby, svou 

organizaci, vědět, jak vše zařídit, vědět, jak řešit problémy, znát stálé zákazníky jménem. 

Zaměstnanci, kteří dospějí k vyššímu stupni odborných znalostí, získají pocit vlastní hodnoty 

a jejich projevovaná sebedůvěra bude na zákazníky působit uklidňujícím dojmem. 

Informovanost a odborné znalosti personálu jsou jedinou možností, jak přesvědčit 

zákazníka, že je firma nejlepší. 

 

5.1. Možnosti veřejných kurzů 

Z mého pohledu bylo vhodné vzdělávání zaměstnanců často ve shodě s názorem vedení i 

zaměstnanců samotných. Při výběru školících aktivit s přihlédnutím k malé firmě, k různým 

dosavadním znalostem, dovednostem a schopnostem a vzdělávacím potřebám zaměstnanců 

jsem řešení hledala v nabídkách veřejných kurzů vzdělávacích agentur nebo zavedených 

školících institucí případně mezi poskytovateli software a k němu přináležejícímu školení. 

Snažila jsem se o nalezení vzdělávacích aktivit nejlépe přímo v Ostravě. Dále jsem se 

zajímala o cenovou nabídku a možnost poskytovaných slev. Slevy jsou zpravidla vázány na 

opakovanou účast v kurzu a na počet přihlášených účastníků z jedné firmy. 

V neposlední řadě mne zajímalo, zda školící firma garantuje, že u nabízeného školení 

lektor účastníkům srozumitelně a prakticky ukáže, jak postupovat v dané problematice. Zda 

objasní, jaké jsou nejčastější chyby a zda poskytne ucelený přehled o školeném tématu a 

informace o novinkách v oboru. 

Některé kurzy budou zveřejněny až s koncem letních prázdnin, v době, kdy skončí útlum 

způsobený dovolenými a opět se rozběhne běžný pracovní rytmus.  
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5.2. Navrhovaná vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance firmy 

Na základě jednotlivých pracovních náplní, na základě rozhovorů se zaměstnanci, diskusí o 

jejich práci a o jejich přístupu k řešení každodenních pracovních povinností a osobního 

přístupu k potřebě vzdělávání jsem navrhla tato vzdělávání ve formě školení a kurzů: 

Ředitel, jednatel 

Téma: Strategické řízení podniku (tvorba podnikatelské strategie, tvorba střednědobých a 

dlouhodobých finančních plánů, metody hodnocení efektivity projektů a investiční 

rozhodování).  Školitel ECONOMY RATING a.s. Brno. Doba trvání 2 dny. Cena kurzu 5.950 

Kč s DPH. Počet účastníků: 1. 

Ekonomický ředitel, účetní 

Téma: Vedení evidenčních listů důchodového pojištění pro pokročilé, změny, metodika. V 

tuto dobu není žádná nabídka seminářů, bude upřesněno. Počet účastníků: 1. 

Téma: Připravované změny ve mzdovém účetnictví pro rok 2011. Školitel: Svaz účetních 

Ostrava. Doba trvání: 1 den (5 hodin). Cena kurzu: 1.200 Kč včetně DPH. Počet účastníků: 1. 

Asistentka ředitele 

MS Excel pro pokročilé. Doba trvání 2 dny (16 hodin). Školitel Nicom, a.s. Ostrava. Cena 

kurzu 3.480 Kč. Počet účastníků: 1. 

Reklamní grafika. Doba trvání 2 dny (12 hodin). Školitel Nicom, a.s. Ostrava. Cena kurzu 

2.700 Kč. Počet účastníků: 1. 

Obchodní zástupci 

Téma: Rozvoj prezentačních dovedností, jak zaujmout zákazníka. Doba trvání: 1 den      

(8 výukových hodin). Školitel: Nicom, a.s. Cena: 2.950 Kč bez DPH. Počet účastníků 3. 

Obchodní referent, správce E-shopu 

Téma: Jaké jsou nejčastější chyby při provozování E-shopu. Doba trvání: 8 výukových 

hodin. Cena: 2.950 Kč bez DPH. Počet účastníků: 1. 
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Téma:  Internetová reklama a marketing I. Doba trvání: 1 den (8 výukových hodin). 

Školitel: Nicom, a.s. Ostrava, Cena: 2.650 Kč bez DPH. Počet účastníků: 1. Bude-li následně  

po absolvování kurzu číslo I potřeba doplnění, je zde i navazující kurz: 

Téma:  Internetová reklama a marketing II. Doba trvání: 1 den (8 výukových hodin). 

Školitel: Nicom, a.s. Ostrava, Cena: 2.650 Kč bez DPH: Počet účastníků: 1 

Obchodní referent 

Téma: Marketing a jeho aplikace v praxi, aneb Jak na to? Doba trvání: 1 den. Školitel: 

DTO CZ, s. r. o. Cena: bude upřesněna. Počet účastníků: 1. 

Téma: Efektivní komunikace prostřednictvím telefonu (telefonovat věcně, zdvořile a bez 

časových ztrát, zvládnutí obtížných situací). Doba trvání: 1 den. 

Prodavačka 

Téma: Program Farmis pro pokročilé, novinky v programu. Doba trvání: 1 dne. Školitel: 

Plex Plus s.r.o. Cena: 1.200 Kč. Počet účastníků: 2. 

Téma: Vyřizování reklamací. Doba trvání: 1 den. Školitel: DTO CZ, s. r. o. Cena: 960 Kč. 

Počet účastníků: 1. 

Skladnice 

Téma: Program Farmis pro pokročilé (viz výše). 

Optimalizace skladových zásob. Bude upřesněno, v této době není nabídka školení. 
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Kalkulace všech navržených veřejných kurzů, seminářů a školení: 

Navržené veřejné kurzy, semináře, školení  účastník počet cena celkem 

Strategické řízení podniku  ředitel 1 5 950 5 950 

Vedení ELDP pro pokročilé, změny, metodika účetní 1 800 800 

Připravované změny ve mzdovém účetnictví 2011 účetní 1 1 190 1 190 

MS Excel pro pokročilé asistentka 1 3 480 3 480 

Reklamní grafika asistentka 1 2 700 2 700 

Rozvoj prezentačních dovedností, jak zaujmout OZ 3 2 950 8 850 

Nejčastější chyby při provozování E-shopu OR 1 2 950 2 950 

Internetová reklama a marketing I OR 1 2 650 2 650 

Internetová reklama a marketing II OR 1 2 650 2 650 

Marketing a jeho aplikace v praxi OR 1 1 800 1 800 

Efektivní komunikace prostřednictvím telefonu  OR 1 1 500 1 500 

Program Farmis pro pokročilé prod, sklad 2 1 100 2 200 

Optimalizace skladových zásob skladnice 1 1 500 1 500 

CELKEM K č 38 220 

 

Při rozboru poměrně vysokého rozpočtu na vzdělávání, který z návrhu vyšel, bych 

doporučila spolupodílení se na výdajích vzdělávání, tj. dohodu se zaměstnancem, kde by 

firma uhradila část vzdělávání a část si uhradil zaměstnanec sám. Věřím, že u motivovaných 

zaměstnanců má tento návrh šanci na úspěch. Navrhla jsem kalkulaci všech navržených kurzů 

s přihlédnutím na spoluúčast zaměstnance za těchto podmínek: spolupodílení se u 

vzdělávacích veřejných kurzů a seminářů v hodnotě nad 1 200 Kč s DPH. Do této částky by 

firma zaměstnanci u navržených kurzů pokryla úhradu v plné výši. Možný podíl plateb by 

mohl být například v poměru 65:35, tj. 65% nákladů hradí firma a 35% nákladů hradí 

zaměstnanec. Kde nebyla uvedena cena jsem uvedla cenu odhadem podle jiných kurzů. 

Navržené veřejné kurzy, semináře, školení  účastník počet cena firma  zaměst. 

Strategické řízení podniku  ředitel 1 5 950 3 868 2 083 

Vedení ELDP pro pokročilé, změny, metodika účetní 1 800 800 0 

Připravované změny ve mzdovém účetnictví 2011 účetní 1 1 190 1 190 0 

MS Excel pro pokročilé asistentka 1 3 480 2 262 1 218 

Reklamní grafika asistentka 1 2 700 1 755 945 

Rozvoj prezentačních dovedností, jak zaujmout OZ 3 8 850 5 753 3 098 

Nejčastější chyby při provozování E-shopu OR 1 2 950 1 918 1 033 

Internetová reklama a marketing I OR 1 2 650 1 723 928 

Internetová reklama a marketing II OR 1 2 650 1 723 928 

Marketing a jeho aplikace v praxi OR 1 1 800 1 170 630 

Efektivní komunikace prostřednictvím telefonu  OR 1 1 500 975 525 

Program Farmis pro pokročilé prod, sklad 2 2 200 2 200 0 

Optimalizace skladových zásob skladnice 1 1 500 975 525 

CELKEM K č       26 310 11 911 

CELKOVÁ ČÁSTKA ZA NAVRŽENÉ VZD ĚLÁVÁNÍ v K č s DPH 38 220 
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Tímto by se předpokládané náklady firmy z původní částky 38 220 Kč poměrně snížily a 

to na 26 310 Kč. V dalším kroku jsem vytvořila v rámci tohoto pravidla spolupodílení se ještě 

rozvržení předpokládaného vzdělávání na období let 2010 – 2011, viz tabulky: 

Navržené veřejné kurzy, semináře, školení 2010 účastník počet cena firma  zaměst. 

Strategické řízení podniku  ředitel 1 5 950 3 868 2 083 

Rozvoj prezentačních dovedností, jak zaujmout OZ 1 2 950 1 918 1 033 

CELKEM K č       5 785 3 115 

CELKOVÁ ČÁSTKA ZA NAVRŽENÉ VZD ĚLÁVÁNÍ v K č s DPH 8 900 

Navržené veřejné kurzy, semináře, školení 2011 účastník počet cena firma  zaměst. 
Vedení ELDP pro pokročilé, změny, metodika účetní 1 800 800 0 
Připravované změny ve mzdovém účetnictví 2011 účetní 1 1 190 1 190 0 
Reklamní grafika asistentka 1 2 700 1 755 945 
Nejčastější chyby při provozování E-shopu OR 1 2 950 1 918 1 033 
Marketing a jeho aplikace v praxi OR 1 1 800 1 170 630 

Program Farmis pro pokročilé prodavačka 1 1 100 1 100 0 

CELKEM K č       7 933 2 608 
CELKOVÁ ČÁSTKA ZA NAVRŽENÉ VZD ĚLÁVÁNÍ v K č s DPH 10 540 

Navržené veřejné kurzy, semináře, školení 2012 účastník počet cena firma  zaměst. 
MS Excel pro pokročilé asistentka 1 3 480 2 262 1 218 

Rozvoj prezentačních dovedností, jak zaujmout OZ 2 5 900 3 835 2 065 
Internetová reklama a marketing I OR 1 2 650 1 723 928 
Internetová reklama a marketing II OR 1 2 650 1 723 928 
Efektivní komunikace prostřednictvím telefonu  OR 1 1 500 975 525 
Program Farmis pro pokročilé skladnice 1 1 100 1 100 0 
Optimalizace skladových zásob skladnice 1 1 500 975 525 

CELKEM K č       12 592 6 188 
CELKOVÁ ČÁSTKA ZA NAVRŽENÉ VZD ĚLÁVÁNÍ v K č s DPH 18 780 

 

5.3. Další doporučení  

Dále doporučuji zaměřit se na periodické každoroční hodnocení zaměstnanců. 

Zaměstnanec jeho prostřednictvím dostane pravidelně zpětnou vazbu na svou práci a výkon, 

který podává. Hodnocení rovněž slouží jako východisko pro další vzdělávání zaměstnance. 

Jako vhodné hodnocení se mi jeví 360o zpětná vazba, která je kompletním hodnocením. 

Zaměstnanec je v rámci 360o zpětné vazby hodnocen svým nadřízeným, podřízeným, kolegy, 

zákazníky. K tomuto hodnocení patří neodmyslitelně i sebehodnocení. Zaměstnanec 

hodnocením získává cenné informace, které mu pomohou rozkrýt jeho silné a slabé stránky. 

Slabé stránky pak může rozvíjet v dalším vzdělávání a zdokonalovat se. 
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Rovněž navrhuji, aby byl u každého zaměstnance zaveden individuální rozvojový plán  

s tím, že se v něm zaznamenají různé potřeby a podněty ke vzdělávání ze strany zaměstnance 

i vedení, ale zejména již absolvované vzdělávání s uvedením termínů realizace.  

Vzdělávání není levnou záležitostí, firmy se snaží v době krize šetřit i v tomto směru a 

vzdělávání omezovat nebo přecházet na levnější způsob vzdělávání. Jak uvádí časopis 

Ekonom, kdy se firmy rozhodly využít zkušeností a dovedností vlastních zaměstnanců 

v rámci aktivit „kolegové školí kolegy“. I toto může být řešením.  

Zdrojem potřebných informací jsou i publikace. Dnes je na trhu dostatek kvalitní odborné 

literatury  domácích i zahraničních autorů. Nemusí jít o nákup nových knih, lze využít 

nabídky knihoven. 

V neposlední řadě vidím určité řešení v orientaci na fondy Evropské unie, některé 

aktivity díky jim už v České republice delší dobu úspěšně fungují. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak se věnuje vzdělávání svých zaměstnanců malá 

firma, v tomto konkrétním případě firma Atlas Trade s.r.o., a na základě analýzy dosavadního 

vzdělávání a vzdělávacích potřeb zaměstnanců navrhnout konkrétní vzdělávání v budoucnu. 

Provedla jsem šetření formou rozhovorů se zaměstnanci a pozorováním, v neposlední řadě 

také konzultací s vedením firmy, a došla jsem k výše uvedeným výstupům a doporučením. 

V první části své bakalářské práce jsem uvedla teoretická východiska rozvoje a vzdělávání 

zaměstnanců tak, jak jsou zpracována v dostupné odborné literatuře našich i zahraničních 

autorů. Názory personalistů jsem vyhledávala na internetových stránkách a v odborných 

časopisech, např. časopis Ekonom či Moderní řízení. Snažila jsem se zejména o širší pohled 

více odborníků a specialistů. 

V druhé, praktické části, jsem představila firmu Atlas Trade s.r.o., obor jejího podnikání, 

strukturu, současný stav vzdělávání zaměstnanců a výhled do budoucnosti. Pro názornost a 

přehlednost jsem kromě samotného textu volila tabulky i grafy. Navrhla jsem možná řešení 

realizace vzdělávání za pomoci hodnocení zaměstnanců, zavedení individuálního 

vzdělávacího plánu, aktivity kolegové školí kolegy a v neposlední řadě spolupodílení se na 

vzdělávání. Zmapovala jsem možnosti veřejného vzdělávání včetně výběru konkrétního 

školení s kalkulací. 

Přestože velké firmy mají mnohem větší možnosti pro realizaci vzdělávání zaměstnanců, 

ani malá firma nemusí být pozadu. Nemá sice ve svém týmu specialistu na vzdělávání a ani 

takové finanční prostředky, ale přesto může udělat pro vzdělávání svých zaměstnanců dost. 

Některá vzdělávání je schopna firma zajistit ze svých prostředků, na jiné může žádat o dotace 

z Evropských sociálních fondů Evropské unie.  

Pokud se navržená vzdělávání podaří zrealizovat, věřím, že si z nich každý zaměstnanec 

odnese pro svého zaměstnavatele i sebe sama určitý přínos, který se projeví v jeho v lepších 

pracovních výsledcích a určitě také ve větší spokojenosti v jeho vlastní práci. 

Domnívám se, že cíl své bakalářské práce jsem splnila. 
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Seznam použitých zkratek 

zaměst. – zaměstnanec 

OR – obchodní referent 

OZ – obchodní zástupce 
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